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Herkes eski kitap kokusuna aşinadır.  baş d ndüren koku 

kütüp anelere e ikinci el kitapçılara sık sık uğrar. Ben er 

şekilde, yeni satın alınan bir kitabın say alarında dolaşıp, 

yeni kağıdın e ta e basılan mürekkebin keskin aromasındaki 

ne esin key ni kim kullanmıyor  üm kokularda olduğu gibi, 

eski e yeni kitapların k kenleri bir takım kimyasal bileşenlerine 

kadar i lenebilir. Bu nedenle er ikisine de katkıda bulunabilecek 

süreçleri e bileşenleri incelenebilir.

eni kitapların kokusu gidince, birçok nedenden türü gül 

bileşimlerini açıklamak oldukça ordur. ncelikle, konuyla ilgili 

yapılan bilimsel araştırmaların a lığı dikkat çeker. slında ncelik 

listesinde yüksek sıralarda olmayabileceği anlaşılabilir. kinci 

olarak, kitap üretimi için kullanılan kimyasalların çeşitliliği de 

kitabına g re değişen bir aroma olduğu anlamına gelir. Bu gerçeğe 

ek olarak, yü lerce bileşiğin katılmış olması neden küçük bir 

kimyasal seçkisine at etmeyi kaçınılması da a açık ale getirir.

u temelen yeni kitap kokusu  nun büyük b lümü üç ana kaynağa 

indirilebilir  ağıdın kendisi e imalatında kullanılan kimyasallar , 

kitabı basmak için kullanılan mürekkepler e kitap yapıştırmak için 

kullanılan yapışkanlar.

ağıt üretimi birkaç aşamada kimyasalların kullanılmasını 

gerektirir. dun amurundan büyük miktarda kağıt aynı amanda 

pamuktan e tekstilden yapılabilir  yapılmıştır  sodyum idroksit 

gibi kimyasal maddeler genellikle bu bağlamda kostik soda  olarak 

anılacaktır, p ı arttırmak e amurdaki li erin şişmesine neden 

olmak için ila e edilebilir. lya ar da a sonra idro en peroksit 

de da il olmak ü ere bir di i başka kimyasal madde ile ağartılır. 

onrasında yüksek miktarda su ile karıştırılırlar. Bu su, kağıdın 

elliklerini değiştirmek için katkı maddeleri içerecektir  rneğin 

alkil keten dimer, yaygın olarak, kağıdın suya direncini artırmak 

için bir boyutlandırma maddesi  olarak kullanılır. Birçok başka 

kimyasal da kullanılır. Bunun bir sonucu olarak, bu kimyasalların 

bir kısmı reaksiyonları ya da başka şekillerde uçucu organik 

bileşiklerin a aya salınmasına neden olur. Bu da o kokuları 

oluşturur.

ürekkeplerde kullanılan kimyasal maddeler e kitaplarda 

kullanılan yapışkanlarda da aynı şey geçerli. itabın yapıştırılması 

için bir çok arklı yapışkan kullanılır. Bunların çoğu organik 

kimyasal olarak birbirine incirlenmiş çok sayıda küçük 

moleküller  kopolimerlere dayanır.

 

Belirtildiği gibi, kullanılan kağıt, yapışkanlar e mürekkeplerdeki 

arklılıklar yeni kitap kokusunu  etkileyecektir. Belki de içbir 

araştırmanın aromayı kesin olarak tanımlamaya çalışmadığı 

nedeni budur.

Bununla birlikte, etra ında çok da a a la araştırmaya sa ip olan 

bir aroma, eski kitaplar için geçerlidir. ski kitapların durumunu 

değerlendirmek için potansiyel bir y ntem olarak araştırıldığından 

bunun bir nedeni ardır. arklı organik derişimlerin i lenmesiyle 

erdikleri bileşikler. onuç olarak, kokuyu arttıran birçok bileşikten 

bira  da a emin olunabilir.

Vinil asetat etilen
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enellikle, bileşimlerin kağıtta kimyasal 

olarak parçalanması, eski kitap kokusu  

nun üretilmesine yol açar. ağıt, diğer 

kimyasalların yanı sıra, selülo  e da a 

a  miktarda lignin içerir  da a modern 

kitaplarda yü  yıldan da a nce kitaplardan 

çok da a a  miktarda bulunur. Bunların 

er ikisi de kağıttan yapılan ağaçlardan 

kaynaklanır. a a ince kağıtlar, rneğin 

ga ete kağıdından da a a  lignin ardır. 

ğaçlarda, lignin selülo  li erini birbirine 

bağlamaya yardımcı olur e a şabı sert 

tutar. ynı amanda eski kağıtların yaşla 

birlikte sararmasından da sorumludur. 

ünkü oksidasyon reaksiyonlarıyla asit 

ortaya çıkar e bu da selülo u parçalamaya 

yardımcı olur.

ski kitap kokusu  bu kimyasal 

bo ulmadan türemiştir. odern, yüksek 

kaliteli kağıtlar lignini çıkarmak için 

kimyasal işleme tabi tutulur. ncak 

çe redeki asitlerin arlığına bağlı 

olarak kağıttaki selülo un parçalanması 

yine de da a ya aş olsa da  meydana 

gelebilir. enellikle asit idroli i  olarak 

adlandırılan bu reaksiyonlar, birçoğu eski 

kitapların kokusuna katkıda bulunacak 

geniş uçucu bir organik bileşik yelpa esi 

üretir. Belli sayıda bileşik, katkılarını 

belirler. Ben alde idin badem ben eri 

bir kokusu ardır, etil ben en e toluen, 

tatlı kokular erir e etil ek anol bira  

çiçeksi  kokusu ardır. Bu reaksiyonlarla 

üretilen diğer alde itler e alkoller düşük 

koku eşiklerine sa iptirler e o y nde 

kokmaya katkıda bulunurlar.

erilen diğer bileşikler, eski kitapların 

bo ulma derecesinin belirlenmesinde 

yararlı olarak işaretlenmiştir. ur ural, bu 

bileşiklerden biridir. yrıca, kitapların 

yaşını e kompo isyonunu belirlemek için 

kullanılabilir. lü yılların ortalarından 

sonra da a çok ur ural içeren kitaplar 

yayımlanır e emisyonu, genellikle, 

pamuklu eya keten kağıdından oluşan 

eski kitaplara e yayınlanma yılına g re 

artar.

onuç olarak, birçok aromada olduğu 

gibi, belirli bir bileşiği eya bileşik ailesini 

işaret edileme  e bunun koku nedeni 

olduğunu kategorik olarak belirtilir. 

Bununla birlikte, potansiyel bileşenler 

belirlenebilir e ellikle eski kitap kokusu 

s  konusu olduğunda birkaç bileşik ne 

sürülmüştür. slında erkes yeni kitap 

kokusu  e k kenleri akkında da a a la 

bilgi sağlayabilse, bira  da a spesi k 

ayrıntılar eklemek arika olur. ncak kitap 

yapım sürecindeki büyük çeşitliliklerin 

bunu orlu bir soru aline getirdiğinden 

ba ı şüp eler oluşur.

Bu arada, yeni eya eski kitap kokusundan 

yeterince yararlanamıyorsanı , bir şirketin 

artık onları satın almaya uygun g rünmese 

de, onları tekrarlamak için tasarlanmış bir 

di i aerosol ürettiğini ğrenmek ilgini i 

çekebilir. lternati  olarak, eğer kendini  

bir kitap gibi kokmak istiyorsanı , aroma 

par üm şeklinde de me cuttur.

Kaynaklar

 ttp .compoundc em.com

ne oldbooksmell

lkil eten imer u direncine yardımcı madde idro en eroksit ğartma maddesi

               Vanilin      til ek anol               oluen

           til Ben en               Ben alde it               ur ural

Bioreg Bilim Ağustos 201726


	os
	00-kapak
	01-editorial
	02-Icindekiler
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	os
	os
	os

